Jaarverslag 2016.
Terugkijkend op 2016 kunnen wij tevreden zijn met het reilen en zeilen bij de voedselbank.
We zitten op het moment in rustig vaarwater. In 2017 mogen we nog op de huidige locatie
“wonen” maar we zijn wel, in samenwerking met de gemeente, op zoek naar een nieuwe
ruimte.
Na een aanvankelijke daling van het cliëntenbestand loopt het wel weer wat op maar is nog
steeds heel redelijk.2881 huishoudens klopten dit jaar bij ons aan. 7950 monden konden wij
voor een gedeelte van voedsel voorzien.

We kregen meer voedsel aangeleverd en daardoor konden we de cliënten een goed gevuld
pakket meegeven. Steeds beter zijn we in staat verantwoorde producten uit de schijf van 5
te leveren. Naast de producten die we wekelijks uit Eindhoven krijgen vormt de aanvoer van
vers-en diepvriesvoedsel van Jumbo en Aldi een welkome aanvulling. Vooral met vlees en vis
zijn wij erg blij.
Doordat er veel mensen op de Voedselbank gestemd hadden mochten wij van ING een
bedrag van €3000,- ontvangen. Dit zou bestemd zijn voor een vriescel. Maar door een
mogelijke verhuizing zien we nog even af van de aanschaf hiervan.
De hoeveelheid brood is wel een probleem geweest. Een tijdelijk overschot werd, na overleg
met de bakkers, naar het Diaconaal Centrum en naar het Leger des Heils gebracht. Volkstuin
de Vooraard en “onze tuin” aan de Roskam zorgden voor verse groenten. Inzamelingen in
supermarkten, Jumbo, Plus en Spar, maar ook acties op scholen en in kerken hielden onze
houdbare voorraad op peil.

De cursus Voedselveiligheid en Hygiëne, aan het begin van het jaar, was voor velen van ons
een eye-opener! Interesse en interactie van onze vrijwilligers maakten het tot een groot
succes. Er wordt nu nog efficiënter en hygiënischer gewerkt! Zo is er o.a. een roestvrijstalen
tafel aangeschaft en wordt het vlees in een aparte ruimte gesneden. Elk kwartaal wordt er
een rapport naar voedselveiligheid van de Landelijke Vereniging gestuurd. Met trots konden
we, na een onverwachte controle, ons “Groen certificaat” behouden!
Er is dit jaar een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Hierin staat (hopelijk)een antwoord op
alle mogelijke vragen en/of onduidelijkheden over het dagelijks handelen.
Om efficiënter te vergaderen en te besluiten is het bestuur van 9 naar 5 leden gekrompen.
We werken nu meer in “werkgroepen”.
De cluster- en regiovergaderingen werden bezocht om zoveel mogelijk tot een eenduidig
beleid te komen. Ook bij de landelijke bijeenkomsten waren wij aanwezig om de
regels/normen mee te bepalen.
In overleg met vluchtelingenwerk worden aan statushouders 2 maanden een pakket
verstrekt. Na 2 maanden zou hun uitkering geregeld kunnen zijn en zouden zij zichzelf
kunnen voorzien.
Er is er een introductieboekje voor nieuwe cliënten gemaakt. Dit is er in het Nederlands en
Engels. Gang van zaken en protocol tav THT en TGT hebben we ook in het Arabisch ter
beschikking. De sanctie bij het niet ophalen van een pakket is iets soepeler geworden.
We zijn gestopt met het maken van een nieuwsbrief. Op onze web-site is alle nieuws te
vinden.
Enkele vrijwilligers zijn wegens verhuizing of om gezondheidsredenen gestopt. Maar er
hebben ook wel weer nieuwe mensen aangeboden om te komen helpen. Op het moment
hebben we zo’n 35 medewerkers die gezamenlijk zo’n 6000 uren voor de vb in de weer zijn
geweest. Velen van hen staan wekelijks klaar om voedsel op te halen, pakketten samen te
stellen en/of uit te delen aan de minderbedeelden onder ons. Een gezellige sfeer onderling
en de blije gezichten van cliënten maken het zeer dankbaar werk.
Door de vele spontane initiatieven, giften, financiële schenkingen en inzamelacties weten
wij ons gesteund en kunnen wij met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien!
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